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Hakukohteet:  

• Kulttuuriala (ylempi AMK), Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, 60 op 

• Kulttuuriala (ylempi AMK), Uudistava muotoiluajattelu, 60 op 

 

 



 
 

 
YLEISTÄ VALINTAKOKEESTA  
 
Hakukohteet ja valintakokeen rakenne  
 
Tämä valintakoe koskee seuraavia LAB-ammattikorkeakoulun ylemmän AMK -tutkinnon 
hakukohteita:  

• Kulttuuriala (ylempi AMK), Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, 60 op, YMDR21S 

• Kulttuuriala (ylempi AMK), Uudistava muotoiluajattelu, 60 op, YUUMU21S 

 
Valintakoe koostuu motivaatiokirjeestä, miniportfoliosta ja videona toteutetusta 

haastattelusta. Motivaatiokirje sisältää työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelman. 

Miniportfolio sisältää yhden oman ammatillisen kehittämistyön prosessin kuvauksen ja 

analyysin ja haastatteluna toimii opiskelijan laatima videotallenne. Tämä ohje sisältää ohjeet 

motivaatiokirjeen, miniportfolion ja haastatteluvideon laatimiseen ja lähettämiseen.  

Ennakkotehtävät on palautettava 10.5.2021 mennessä. Maksimipisteet: motivaatiokirje 50 

pistettä, haastattelu 30 pistettä ja miniportfolio 20 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan 

on suoritettava kaikki osiot hyväksytyksi ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä.  

 

Valintakokeen osa A. Motivaatiokirje 
 
Motivaatiokirjeellä hakija osoittaa havaintojaan työelämän kehittämistarpeista ja tarpeensa ja 

suunnitelmansa laatia opinnäytetyöhön liittyvä työelämän kehittämishanke.  

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on kohdeorganisaatiolle (esim. 

opiskelijan omalle työpaikalle) toteutettu tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyön 

laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin 800 työtuntia. Se muodostaa puolet 

kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuudesta. Tutkimuksellinen 

kehittämishanke tarkoittaa organisaatioiden toimintaperiaatteiden ja/tai –mallien 

kehittämistä, jolloin tuloksena on aikaisempaa parempi, tehokkaampi tai muuten 

kehittyneempi toiminta. Kehittämisen kohteina voivat olla esim. ihmisten työtehtävät, 

prosessit ja toimintamallit organisaatioissa. Kyseessä voi olla myös uusien palveluiden, 

konseptien, tuotteiden tai käyttökokemuksen kehitystyö tai muuten työelämää kehittävä 

hanke.  

 

Valintakokeen osa B. Haastatteluvideo  
 

Haastattelun (video) avulla opiskelija osoittaa motivaationsa opiskeluun, opiskelun liittymisen 

hakijan työuraa koskeviin suunnitelmiin sekä mahdollisuutensa saattaa opiskelut hyvin 

päätökseen.  



 
 

 

Valintakokeen osa C. Miniportfolio  
 
Miniportfolion avulla hakija esittää visuaalisesti ja sanallisesti tai muilla ammatillisilla keinoin 

yhden jo tehdyn ammatillisen kehittämistyön prosessin ja sen lopputuleman.   

 

VALINTAKOKEEN LAATIMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ  
 
Osa A: Motivaatiokirje (50 pistettä)  

1. Kuvaile tämänhetkisen työ/toimintaympäristösi ja siinä havaittuja yleisiä 

(ammatillinen/liiketoiminnallinen/yritys/organisaatio -taso) kehittämistarpeita tai 

tavoitteita. 

2. Perustele, miksi näet koulutuksen sisällöt tärkeänä työelämän kehittämisen kannalta.  

3. Kuvaile oma ajatuksesi siitä, miten pyrkisit opinnoissa tavoittelemallasi tietotaidolla 

tarttumaan havaittuihin kehittämistarpeisiin tai tavoitteisiin ja mikä voisi olla 

mahdollinen tutkimuksellisen kehittämistyön eli opinnäytetyön aihe tai kiinnostuksen 

alue muotoilun tai media-alan kentällä. Valitse tehtävää varten ensin esim. omalta 

työpaikaltasi kohde, joka tarvitsee mielestäsi kehittämistä tai muutosta. Voit valita 

kehittämissuunnitelman aiheeksi myös oman liiketoiminnan aloittamiseen tai 

kehittämiseen liittyvän hankeidean tai vaihtoehtoisesti jonkin muun ajankohtaisen 

työelämää kehittävän aiheen.  

4. Kuvaa opinnäytetyön aihe mahdollisimman tarkasti ja esitele myös ne menetelmät, 

joita tässä vaiheessa suunnittelet käyttäväsi kehittämistyön tekemiseen.  

5. Kuvaa kehittämishankkeen tavoitteet ja lopputulos. 

• Mikä on hankkeen tavoite ja konkreettinen lopputulos.  

• Mikä asia kehittyy, paranee tai muuttuu hankkeen myötä 

• Miten ja mitä konkreettista hankkeessa syntyy. 

 

6. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on ajankohtaista ja tarpeellista. 

Kuvaa myös, miksi olet itse kiinnostunut valitsemasi kohteen kehittämisestä. 

Motivaatiokirjeen pituus on enintään 2 A4-sivua.  

 

Emme anna lisäohjeita motivaatiokirjeeseen liittyen. Ohjeiden mukana on lista 

tutkimukselliseen kehittämiseen liittyvästä kirjallisuudesta, johon voit tutustua tarpeen 

mukaan.  

 

 



 

 

 

Osa B. Haastatteluvideon laatiminen (30 pistettä)  

Nauhoita esimerkiksi älypuhelimella enintään 2 minuutin pituinen videotallenne, jossa kerrot 

seuraavat asiat:  

1. Kerro ensin lyhyesti itsestäsi, nimesi ja lyhyesti työkokemuksesi.  

2. Mikä motivoi sinua hakemaan koulutukseen, mitä osaamista erityisesti odotat saavasi 

opiskelun myötä ja miten koulutus tukee omaa ammatillista kehittymistäsi ja/tai 

urasuunnitelmiasi?  

3. Opintojen vaatima työpanos opiskelijalta on yhteensä lyhyissä ohjelmissa (60 op, 1-

1,5 vuotta) noin 1600 tuntia. Tämä vastaa keskimäärin 20 h/vko. Kerro miten järjestät 

tuon ajan opinnoillesi.  

4. Osa opinnoista ja oppimateriaaleista on englanninkielistä. Millaiseksi arvioit oman 

englanninkielentaitosi (keskustelutaito, puhutun ymmärtäminen, luetun 

ymmärtäminen ja tekstin tuottaminen).  

Ohjeet haastatteluvideon lähettämiseen löytyvät tämän ohjeen lopusta.  

 

Osa C. Miniportfolio (20 pistettä)  

Liitä mukaan viisisivuinen A4 PDF, jossa esittelet jo tehtyä kehittämishanketta, jossa olet 

ollut mukana. Kerro roolisi hankkeen yhteydessä ja kuvaa aineistolla se tutkimuksellinen 

prosessi, jolla kehittämistyötä tehtiin. Myös tuotteen, palvelun tai viestinnän visuaalisten 

piirteiden kehittämiseen sisältyy tutkimuksellisuutta. Miniportfolio on paikka esittää 

osaamistasi, sen muoto ei ole tarkkaan määritelty.   

 
TEHTÄVIEN LAATIMINEN 
 
Motivaatiokirjeen kirjoittaminen 

- Kirjoita tehtävä fontilla Times New Roman, koko 11 ja riviväli 1,5. Marginaalien leveys ja 

korkeus on 2-2,5 cm. Tehtävän enimmäispituus on kaksi (2) sivua (A4).  

- Kirjoita liitedokumentin alkuun vasempaan yläkulmaan koko nimesi, osoitteesi, 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja hakukohteen lyhenne (esim. YUUMU21S). Jos haet 

useampaan alla olevista hakukohteista, kirjoita lyhenteet hakujärjestyksessä. 

Kulttuuriala (ylempi AMK), Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, 60 op, YMDR21S 

Kulttuuriala (ylempi AMK), Uudistava muotoiluajattelu, 60 op, YUUMU21S 

 
 



 

 
 
VALINTAKOKEEN ARVIOINTI  
 

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä. Maksimipistemäärä kirjallisesta 

tehtävästä on 50 pistettä, haastattelusta 30 pistettä ja miniportfoliosta 20 pistettä. 

Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava kaikki osiot hyväksyttävästi ja saatava 

yhteensä vähintään 40 pistettä.  

 
Kirjallisen tehtävän arviointi  
 
Tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:  

• Aiheen perustelu, ajankohtaisuus ja merkittävyys  

• Suunnitelman loogisuus ja selkeys  

• Oma rooli kehittämistyössä  

• Kirjoitetun tekstin virheettömyys, asiakieli, selkeys ja lähteiden käyttö 

Arvioinnissa painotetaan valmiutta tutkivaan kehittämiseen ja menestyksekkääseen 

opinnäytetyön laatimiseen. 

 

Haastattelun arviointi  

Haastattelun arvioinnissa kiinnitetään huomiota koulutuksen merkitykseen opiskelijan 

ammatillisessa kehittymisessä ja urasuunnitelmissa sekä opiskeluajan järjestämiseen 

kursseille osallistumiseen ja opinnäytetyön kirjoittamiseen sekä englannin kielitaitoon.  

 

Miniportfolion arviointi  

Miniportfolio täydentää kirjallista tehtävää ja videohaastattelua. Arviointi kohdistuu portfolion 

tuomaan lisätietoon hakijan ammatillisesta kokemuksesta ja tutkimuksellisen kehittämistyön 

ymmärtämisestä ja valmiudesta sen tekemiseen. Portfolion tekninen tai taiteellinen laatu ei 

ole arvioinnin kohteena.  

  



 

 
 

OHJEET VALINTAKOETEHTÄVIEN LÄHETTÄMISEEN  
 
Motivaatiokirjeen, haastatteluvideon ja miniportfolion palauttaminen  

• Motivaatiokirjeen, haastatteluvideon ja miniportfolion palautuksessa käytämme 

WeTransfer-palvelua, jonka käytöstä löydät yksityiskohtaiset ohjeet tämän 

valintakoeohjeen lopusta. 

• Tehtävät on palautettava 10.5.2021 klo 24:00 mennessä.  Palauta motivaatiokirje ja 

portfolio pdf-tiedostoina. Nimeä tiedostot näin: Etu- ja sukunimi-

motivaatiokirje/miniportfolio/haastattelu-ryhmätunnus (esim. Matti-Meikäläinen-

motivaatiokirje-YUUMU21S). Palauta tiedostot yhdellä lähetyskerralla. 
 

Huomioithan, että teet palautuksesi hyvissä ajoin ennen takarajaa. Tiedostojen 

lataaminen palveluun vie aikaa. Lisäksi jos palautuksesi jostakin syystä 

epäonnistuisi, jää aikaa palauttaa tiedostot uudelleen. 
 

• TÄRKEÄÄ! Kirjoita WeTransfer-palvelun Message-kenttään suku- ja etunimesi ja 

sekä hakukohteen lyhenne (esim. YUUMU21S) tai lyhenteet hakujärjestyksessä. 

 

o Kulttuuriala (ylempi AMK), Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, 60 op, 

YMDR21S 

o Kulttuuriala (ylempi AMK), Uudistava muotoiluajattelu, 60 op, YUUMU21S 

 

 

YHTEYSTIEDOT 
 

Valintakokeeseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä yamk@lab.fi. 

Hakuun ja valintaan liittyvistä asioista saat tarvittaessa lisätietoja LABin hakijapalveluista, 

hakijapalvelut@lab.fi 
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LABin valintakokeisiin osallistuvien ohje WeTransfer-palvelun 

tietokoneversion käyttöön 
 
WeTransfer-palvelun käytöstä huomioitavaa: 

• Hakija sitoutuu noudattamaan palveluntoimittajan (WeTransfer) sopimusehtoja 

(https://wetransfer.com/legal/terms). 

• Korkeakoulun lisäksi palveluntoimittaja kerää hakijan tietoja. Palveluntoimittajan 

tietosuojailmoitus on saatavilla osoitteessa https://wetransfer.com/legal/privacy. 

• Korkeakoulu ei ole vastuussa, mikäli palveluntoimittajan ohjelmistossa ilmenee häiriö, jonka 

takia palvelun kautta palautettavat tiedostot eivät ole korkeakoulun saatavilla töiden 

tarkistamista varten. 

 
Huom! Älä jätä palautusta viime minuuteille ennen takarajaa, vaan tee se hyvissä ajoin. Tiedostojen 
lataaminen palveluun vie aikaa. Lisäksi jos palautuksesi jostakin syystä epäonnistuisi, jää aikaa 
palauttaa tiedostot uudelleen. 
 
1) Siirry WeTransfer-palveluun osoitteessa https://lut.wetransfer.com/ ja hyväksy palvelun 
käyttöehdot sekä evästeiden käyttö. Sivuston vasemmasta laidasta löytyy alla olevan kuvan  
mukainen valikko, jota kautta tiedostonpalautus tehdään. 

 
 
2) Lisää palautettavat tiedostot klikkaamalla ”Add your files” -tekstiä tai sinistä pluspainiketta. Voit 
myös palauttaa kokonaisen kansion klikkaamalla ”Or select a folder” -tekstiä. 
 
3) Kirjoita kohtaan ”Your email” sama sähköpostiosoitteesi, jota käytät myös Opintopolku-
palvelussa. Kirjoita osoite huolellisesti ja tarkista se vielä kertaalleen. 
 
 
 

https://wetransfer.com/legal/terms
https://wetransfer.com/legal/privacy
https://lut.wetransfer.com/


 
 
4) Kenttään ”Message” kirjoita sukunimesi ja etunimesi ja hakukohteen koodi YMDR21S tai 
YUUMU21S (tai molemmat hakujärjestyksessä, jos haet molempiin koulutuksiin). 
 
5) Klikkaa lopuksi ”Transfer”-painiketta, jolloin palvelu avaa alla vasemmalla esitetyn valikon ja 
lähettää sähköpostiisi alla oikealla näkyvän varmistuskoodin sisältävän viestin:  
 

  
 
 
6) Syötä sähköpostiin saamasi koodi kenttään ”Enter verification code” ja klikkaa ”Verify”. Jos 
varmistussähköpostia ei hetkeen näy, käy tarkistamassa myös sähköpostisi roskapostikansio. 
Huomaa, että varmistuskoodi on voimassa 60 minuutin ajan. 
 
7) Verify-painikkeen klikkaamisen jälkeen WeTransfer aloittaa tiedostojesi lataamisen. Älä sulje 
selainta latauksen ollessa kesken, vaan odota rauhassa, että lataus valmistuu. 

 
 
 
 



 
 
8) Kun lataus on valmis, aukeaa alla olevan kuvan mukainen varmistusnäkymä. Sinun ei tarvitse 
klikata ”Create a free account” -painiketta. Saat myös sähköpostiisi tiedon latauksen 
valmistumisesta. 

 
 
9) Sähköpostiisi voi tulla tieto myös silloin, kun valintakokeen järjestäjä on ladannut tiedoston 
eteenpäin käsittelyyn. Voit saada 4 viikon kuluttua palautuksesta myös tiedon siitä, että palautuksesi 
on poistumassa WeTransferin palvelimelta. Näistä viesteistä ei tarvitse välittää, valintakokeen 
järjestäjä hoitaa palautuksesi talteen. 

 


